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Dnes 28.10.2018 si připomínáme 100 let výročí
od vyhlášení samostatného Československa. Ještě
neskončila první světová válka a v tehdejším chaosu
měnící se Evropy došlo ke zrodu nového státu, který
zatím neměl ani uznané hranice, ale přesto díky
jednotě lidu dokázal ubránit svou existenci.
V průběhu 1. Světové války, v prosinci roku 1914,
vznikla na našem území v tehdejším RakouskoUhersku tajná odbojová organizace Maffie,
která řídila zpravodajskou a konspirační činnost
a udržovala spojení se zahraničním odbojem. Její
činnosti se účastnilo přes 200 osob. Zahraniční část
pod vedením profesora T.G. Masaryka, M.R. Štefánika
a E. Beneše měla za úkol přesvědčit mocnosti Dohody
o oprávněnosti vzniku samostatného státu Čechů
a Slováků a tvoření zahraničních československých
vojenských jednotek. V čele domácího odboje
stanuli Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner
a Přemysl Šámal, na Slovensku pak Matúš Dula, Vavro
Šrobár a Milan Hodža. Jejich úkolem bylo především
připravit obyvatelstvo na vznik samostatného státu.
Dva členové předsednictva Maffie Karel Kramář
a Alois Rašín byli za svou činnost zatčeni a odsouzeni
k trestu smrti. Po smrti Rakouskouherského císaře
Františka Josefa byli oba následníkem trůnu císařem
Karlem omilostněni.
Zahraniční odboj si dokázal vydobýt respekt,
zejména v USA, které později sehrály rozhodující
úlohu při uznání Československa. Obrovskou
výhodou vznikajícího státu bylo to, že v jeho čele
stály silné a vzdělané osobnosti, jimž nešlo o osobní
prospěch. Znamenitou práci odvedli i legionářští
velitelé, kteří dokázali s jednotkami složenými
převážně z vracejících se legionářů čelit agresi
Maďarů a Poláků. Boj o přežití Československa trval
až do roku 1921 – tedy do uzavření posledních
mírových poválečných smluv. Není bez zajímavosti,
že v této době probíhající regulérní vojenské akce,
byly v naší novodobé historii vlastně jediným
rozsáhlým angažmá československé armády při
obraně země a jejích hranic.
Od ledna 1918 byl zahájen společný postup
osamostatnění doma i v zahraničí, když se k exilovým
politikům přidali i ti domácí tzv. Tříkrálovou
deklarací. Tehdy se projevila skutečná velikost
osobností stojících v čele národního odboje. Všichni
si uvědomovali, že žijí v mimořádně významné
a neopakovatelné době, v níž si konečně budují svůj
stát. Díky svým zkušenostem, vzdělání i jazykovému
vybavení se uměli vyrovnat s velmi složitými úkoly
právními i hospodářskými. Jejich cíl byl společný,
vznik samostatného státu, a zde nebyl prostor pro
soupeření o vliv a moc.

Na diplomatické půdě sehrál zásadní úlohu přístup
USA a jejich prezidenta Woodrowa Wilsona, který
20. října 1918 podmínil uzavření míru s RakouskoUherskem uznáním samostatnosti Čechoslováků
a Jihoslovanů. Veškeré tyto události vyústily večer
dne 28.10.1918, kdy byl vydán Národním výborem
první zákon, zákon o zřízení samostatného státu
československého, který připravil Alois Rašín.
Na základě rozhodnutí Americké národní rady
uherských Rusínů (9.11.1918) se k Československu
připojila Podkarpatská Rus. Ještě v roce 1918
uznaly mocnosti Dohody existenci samostatného
Československa.
V průběhu roku 1919 bylo řadou smluv
dosaženo uznání Československa a jeho hranic i ze
strany Německa, Rakouska a Maďarska. Nakonec
29. února 1920 schválilo Národní shromáždění
ústavu, která formálně prohlásila Československo
za demokratickou republiku, v jejímž čele stojí
president. Zákonodárnou moc vykonávalo Národní
shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny
a ze senátu. Tím byl proces vzniku a uspořádání
Československé republiky završen.
Vážení občané, období vzniku první republiky
a její dvacetiletá existence nás právem naplňuje
hrdostí. Myslím, že se zde projevil skutečný charakter
našich národů a vlastenectví, které vyústilo v roce
1938 všeobecnou mobilizací proti německé agresi.
Bohužel naši zemi poté potkalo dlouhé období
zrady, ponížení, kolaborace a likvidace národních
hrdinů a přirozených vůdců. Přál bych si, abychom
si více uvědomovali vlastní důležitost, odpovědnost
a hrdost. Neměli bychom neustále hledat a svářit se,
ke komu je lepší se přimknout. Musíme znovu získat
sebevědomí a najít vlastní cestu a pozici v Evropě.
Přál bych si, aby povstaly nové osobnosti veřejného
i politického života, kterých si budeme vážit, a usnadní
nám pochopit, že národ může být velkým, i když není
tak početný. V odkazu vůdců událostí, vedoucích
ke vzniku Československa, nejsilněji vnímám nutnost
odložit osobní ambice ve prospěch celku, napřít své
úsilí ke stmelení obyvatelstva a dosažení společných
cílů. Je třeba diskutovat o rozdílných názorech ne
dění ve společnosti, avšak udržet vnitřní soudržnost
a vysokou úroveň diskuse bez osobních útoků, urážek
a vulgarismů. Jsem pevně přesvědčen, že budoucnost
nám znovu takové osobnosti přinese.
Na závěr bych rád uvedl citát prvního presidenta
T.G. Masaryka:
„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme
překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat
demokracii“

Michal Špendlík, starosta obce

I nadále na obecním úřadě mohou naši občané navštívit

BEZPLATNOU FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADNU
Tato poradna probíhá vždy jednou za měsíc v pondělí a je třeba se do ní objednat
na tel. č. 577 440 071 nebo e-mailové adrese obec@zelechovice.net
Nebojte se přijít, diskrétnost je zaručena.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí
přijalo na svém 24. veřejném zasedání
dne 26. 9. 2018 následující usnesení:
Usnesení 1./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí podle § 95 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schválilo program 24. veřejného zasedání.
Usnesení 2./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí určilo ověřovateli zápisu Luďka
Vajdáka a Pavlínu Novotnou a zapisovatelem Jitku
Kláskovou.
Usnesení 3./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí zprávu o
činnosti obecního úřadu od 23. veřejného zastupitelstva.
Usnesení 4./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo rozpočtové opatření
č. 5/2018 dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení 5./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní a Mateřská škola Želechovice
nad Dřevnicí, p. o. ul. 4. května č. p. 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 72038519, s účinností od
1.1.2019, dodatek č. 1 tvoří přílohu zápisu č. 4.
Usnesení 6./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo předávací protokol
pořízeného majetku Mateřské školy Želechovice nad
Dřevnicí, p. o. ke dni 30.09.2018, předávací protokol
tvoří přílohu zápisu č. 5.
Usnesení 7./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí informace
o stavu prací na investiční akci „Řešení parkování a
dopravy u ZŠ“ a schválilo vypuštění akce „CHODNÍK
SILNICE I/49, II. ETAPA“ a úpravu projektového řešení
křižovatky pod Základní školou.
Usnesení 8./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vyslovilo poděkování aktivním
občanům, členům i nečlenům výborů zastupitelstva
obce, za jejich obětavé zapojení do práce pro obec,
zejména paní Evě Rosíkové, pani Anitě Matůšové,
paní Janě Richterové, paní Aleně Hrnčiříkové, paní
Marii Hapalové, panu Pavlu Hurtovi, panu Jaroslavu
Macháňovi, paní Miroslavě Švrčkové, paní Bc. Radce
Petruškové, paní Bc. Ivaně Hofmanové a paní Mi-

roslavě Borovičkové, Zastupitelstvo obce schválilo
členům výboru finanční odměny formou darovacích
smluv, dle přílohy zápisu č. 6.
Usnesení 9./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí neschválilo uzavření smlouvy s
DSZO na poskytnutí doplatku dotovaného jízdného.
Usnesení 10./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. j. UZSVM/
BZL/5066/2018-BZLM na pozemek p. č. 673/2, o výměře 1257 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi Česká republika
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 1280 00
Praha 2, IČ 69797111 a Obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094.
Usnesení 11./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí stav mostů
v majetku obce na základě provedených mostních
prohlídek v roce 2018 a schválilo záměr vyhotovení
projektové dokumentace pro stavebního povolení
na demolici mostů Z88 a Z93 k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí.
Usnesení 12.1./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí jmenovalo hodnotící komisi
na veřejnou zakázku „Vodovod Želechovice v ulici
Družstevníků a rekonstrukce kanalizace u bytovek“
ve složení Michal Špendlík, Stanislav Pištěk, Vlastislav Švrček, náhradník Radek Šarman, Václav Gargulák a pověřilo radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 12.2./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí jmenovalo hodnotící komisi
na veřejnou zakázku „Vodovod Želechovice nad
Dřevnicí Maršovy“ /chodník Paseky II. etapa/ ve
složení Michal Špendlík, Stanislav Pištěk, Vlastislav
Švrček, náhradník Radek Šarman, Václav Gargulák a
pověřilo radu obce výběrem dodavatele.
Usnesení 12.3./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo výběr nejvhodnější
cenové nabídky na administraci výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Vodovod Želechovice v ulici
Družstevníků a rekonstrukce kanalizace u bytovek“
od Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín, IĆ

87650703 za cenu 15 000 Kč.
Usnesení 12.4./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo výběr nejvhodnější
cenové nabídky na administraci výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Vodovod Želechovice nad
Dřevnicí Maršovy“ /chodník Paseky II. etapa/ od Ivana Černého, Sokolská 3927, 760 01 Zlín, IĆ 87650703
za cenu 20 000 Kč.
Usnesení 13./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr pořízení
projektové dokumentace pro stavbu „Želechovice
– úprava MK Pod Stráží a Nad Školou – zklidnění dopravy“ a projednalo cenovou nabídku na projekt a
schválilo uzavření Smlouvy o dílo s u Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684, dle cenové nabídky, která tvoří
přílohu zápisu č. 11.
Usnesení 14./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí informace o
konaných jednáních a zaslaném vyjádření obce Želechovice nad Dřevnicí ke stavbě pro vydání územního rozhodnutí „Modernizace a elektrizace trati
Otrokovice – Vizovice“ SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ke dni 26.09.2018.
Usnesení 15./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo předloženou finální
verzi Plánu společných zařízení ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, tvoří přílohu zápisu č. 13.
Usnesení 16./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vzalo na vědomí informace
o aktuálním vývoji problematiky řešení sesuvu na
pozemku p. č. 1991/2 v chatové oblasti v Zeleném
údolí.
Usnesení 17./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo zahájení stavby „I.
etapy kanalizace obce“ v roce 2019.
Usnesení 18./24ZO/2018: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo záměr směny části
pozemku p. č. 2323/1 o výměře cca 174 m2, který
je v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, zapsány na LV
10001 k. ú Želechovice nad Dřevnicí, za pozemky
p. č. 2150/7 o výměře 14 m2 a část pozemku p. č.
2147/1 o výměře cca 160 m2 pozemky jsou zapsány
na LV 656, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 76. zasedání dne 27. 8. 2018 následující
usnesení:
Usnesení 1./76RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 62. schůze.
Usnesení 2./76RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila
objednávku na doplnění nábytku v Mateřské škole
Želechovice nad Dřevnicí, p. o. a v kanceláři OÚ Želechovice nad Dřevnicí, cenová nabídka tvoří přílohu
zápisu č. 2.
Usnesení 3.1./76RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila úhradu faktury za opravy elektroinstalace rozvodnice budovy OÚ Želechovice nad
Dřevnicí UV servisní, spol. s r.o., Lípa 268, 763 11, IČ:
29303150 ve výši 63 446 bez DPH.
Usnesení 3.2./76RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila úhradu faktury za elektromontážní práce v obci UV servisní, spol. s r.o., Lípa
268, 763 11, IČ: 29303150 ve výši 22 318 bez DPH.
Usnesení 4./76RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila Dodatek č. 4 k Organizačnímu

řádu Obecního úřadu Želechovice nad Dřevnicí, vydaného dne 1. 9. 2009, s účinností od 1. 9. 2018.
Usnesení 5./76RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala cenovou nabídku a schválila objednávku na doplnění počítačového vybavení kanceláře OÚ Želechovice nad Dřevnicí u Hrbáček Servis
s.r.o., Lípa 269, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ
27758303 za cenu do 30 000 Kč vč. DPH.
Usnesení 6./76RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila objednávku softwarového
vybavení kanceláře OÚ Želechovice nad Dřevnicí
u ALIS, spol. s r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa,
IČ 00672416 za cenu 6 720 Kč bez DPH.
Usnesení 7./76RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila provedení sond pro vyřešení
zatékání spodních vod do objektů ZŠ a schvaluje
provedení vybudování provizorní parkovací plochy
pro zajištění bezpečnosti při pohybu dětí v areálu
Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, p. o. v rámci realizace akce „Řešení dopravy a parkování u ZŠ“.
Usnesení 8./76RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila na základě Stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín č. j.

KHSZL 15328/2018 zvýšení kapacity nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Želechovice
nad Dřevnicí, příspěvkové organizace na adrese 4.
května 336, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11
z 84 na 103 dětí, dále zvýšení kapacity nejvyššího
povoleného počtu stravovaných dětí Mateřské školy
Želechovice nad Dřevnicí, příspěvkové organizace
ve školní jídelně – výdejně na adrese 4. května 336,
Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11 z 28 na 103
dětí, a to s účinností od 01.09.2018.
Usnesení 9./76RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí projednala vyhodnocení mostní prohlídky
Mostu ev. č. Z88 a pověřila starostu obce jednání
s ing. Jiřím Škrabalem ve věcí vyhotovení stavebního
povolení na demolici tohoto mostu.
Usnesení 10./76RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala problematiku řešení sesuvu v chatové oblasti Zelené údolí na pozemku p. č.
1991/2 ke dni 27.08.2018 a pověřila starostu obce
jednáním s geotechnikem, odborným projektantem
a advokátní kanceláří ke stanovení dalšího postupu
s ohledem na zákonné povinnosti vlastníků nemovitostí při nakládání s povrchovými vodami.
Usnesení 11./76RO/2018: Rada obce Želechovice
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nad Dřevnicí projednala žádost od MDP GEO s.r.o.,
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice a nesouhlasila
s předloženým návrhem na majetkoprávní vypořádání dotčených nemovitých věcí, stanovisko obce
tvoří přílohu zápisu č. 12.

Rada obce Želechovice nad Dřevnicí přijala
na svém 77. zasedání dne 10. 9. 2018 následující
usnesení:
Usnesení 1./77RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích schválila program 77. schůze.
Usnesení 2./77RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila změnu umístění
trafostanice E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p. č.
237/2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí.
Usnesení 3./77RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala a schválila vydání vyjádření
obce Želechovice nad Dřevnicí ke stavbě pro vydání územního rozhodnutí „Modernizace a elektrizace
trati Otrokovice – Vizovice“ pro SUDOP Brno, spol.
s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ke dni 12. 9. 2018,
vyjádření tvoří přílohu zápisu č. 3.
Usnesení 4./77RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila úhradu faktury firmě REPONT
s.r.o. Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
ve výši 171 772 Kč vč. DPH za provedené opravy
místních komunikací v měsíci srpnu 2018.

Usnesení 5./77RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí doporučila zastupitelstvu obce ke schválení zahájení dílčí etapy stavebních prací na kanalizaci
obce Želechovice nad Dřevnicí v roce 2019.
Usnesení 6./77RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 200/1 k. ú. Želechovice nad
Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094,
jako vlastníkem pozemku a xxx jako stavebníkem
přípojky NN, přípojky vodovodní a kanalizační k novému rodinnému domu na pozemku p. č. 212 k. ú.
Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 7.1./77RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 154/4 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a xxx,
jako stavebníky vodovodního řadu a kanalizačního
řadu k rodinnému domu na pozemku p. č. 154/10 k.
ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 7.2./77RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku p. č. 154/4 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí mezi obcí Želechovice nad
Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094, jako vlastníkem pozemku a xxx,
jako stavebníky vodovodního řadu a kanalizačního
řadu k rodinnému domu na pozemku p. č. 154/6 k.

ú. Želechovice nad Dřevnicí, za úplatu ve výši 500 Kč.
Usnesení 8./77RO/2018: Rada obce Želechovice nad
Dřevnicí schválila SDH Paseky poskytnutí dotace
a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 75158094 a SDH
Paseky, Paseky 264, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 22759115 na jednorázovou akci „Pasecký kotlík“, termín konání akce v měsící říjnu 2018, ve výši
3 000 Kč.
Usnesení 9./77RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí projednala nabídku na poskytování
služeb IT a schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi
obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11
Želechovice nad Dřevnicí, IĆ 75158094 a Zdeňkem
Zemánkem, Družstevní 961, 696 02 Ratíškovice, IČ
87243199, smlouva tvoří přílohu zápisu č. 9.
Usnesení 10./77RO/2018: Rada obce Želechovice
nad Dřevnicí schválila vyhlášení záměru směny pozemků p. č. 2706/2 o výměře 1211 m2, p. č. 2706/1
o výměře 330 m2, p. č. 1569/22 o výměře 7 178 m2
vše nacházející se v k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za pozemky p. č. 1174/131
o výměře 114 m2, p. č. 236/12 o výměře 4 526 m2,
p. č. 1303/1 o výměře 324 m2, p. č. 1304/2 o výměře
289 m2, p. č. 1302/2 o výměře 147 m2, p. č. 2714/1
o výměře 6115 m2, p. č. 2713/1 o výměře 950 m2,
p. č. 2715/22 o výměře 419 m2, p. č. 2713/3 o výměře 319 m2 v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí vše
zapsáno na LV 2397

VÝSLEDKY A VOLEBNÍ ÚČAST VE VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
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OSLAVY 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY

Celá republika byla na nohou! O víkendu
27. a 28. října 2018 vyvrcholily velkolepé oslavy, které připomínaly 100 let od vzniku Československé republiky. Jen do jejich příprav
se zapojily napříč republikou tisíce lidí, aby

se další statisíce potěšily. I u nás v obci jsme
se rozhodli připomenout si tuto významnou
událost a to přímo v den výročí, v neděli 28.
října 2018. Nedělní ráno bylo velmi uplakané,
ale nakonec se kolem oběda vyjasnilo a akce

se mohla uskutečnit. Občané
byli pozváni
do
prostor
u
budovy
obecního úřadu k pomníku
padlým
na 14:00 hodin.
Vzpomínkovou
akci zahájila
státní hymna,
kterou
bylo
slyšet po celé
obci z místního rozhlasu,
následovalo
krátké zahájení ředitelkou
základní školy
paní Mgr. Jarmilou Machalíčkovou, která
přivítala žáky
základní školy
Želechovice
nad Dřevnicí
a ti se předvedli v krátkém pásmu o této významné události. Žáci toto vystoupení měli již v pátek 26.
října 2018 u budovy základní školy, kde ještě
na počest tohoto výročí vysadili památný
strom - lípu velkolistou viz. fotografie.
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Po vystoupení
žáků, které hudebně doprovodil Ivo
Thurner následoval
projev starosty obce
a slavnostní kladení věnce k pomníku
padlým, u kterého
stály čestnou stráž
dobrovolní
hasiči
a skauti ze Želechovic nad Dřevnicí. Dále si účastníci
vzpomínkové akce
mohli prohlédnout
fotografie, které byly
od pátku k vidění
na úředních deskách pod obecním
úřadem.. Tak jsme
si i u nás v obci důstojným způsobem
připomenuli toto významné výročí.

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně. Na přímluvu děkana nastoupil do nižší reálky, učil se kovářem a poté studoval
na gymnáziu v Brně a ve Vídni. V hlavním městě monarchie
pokračoval na filosofické fakultě tamní univerzity. V Lipsku se
pak seznámil se svou nastávající ženou Charlottou Garrigue,
dcerou amerického podnikatele, s níž se v roce 1878 oženil.
V 80. letech vyučoval na Karlově univerzitě. Přispíval do vědeckého časopisu Athenaeum, ve kterém zpochybnil pravost
zfalšovaných rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. V
roce 1891 vstoupil s mandátem za Mladočechy do Říšského
sněmu, poslancem byl také znovu po roce 1907. Prosazoval
zde autonomii Českých zemí a Slovenska v rámci Rakouska-Uherska. Na sklonku roku 1914 odjel do zahraničí, kde se k
němu připojili Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik.
Teprve v exilu Masaryk vyhlásil boj Rakousku-Uhersku. Ve
Francii založil Československou národní radu, která se později
stala základem poválečné vlády. V Rusku inicioval vznik samostatných legií z československých zajatců a přeběhlíků. V posledním roce války se přesunul do Spojených států, kde získal
podporu prezidenta Woodrowa Wilsona pro vznik samostatného Československa. V září 1918 byla pod jeho předsednictvím ustanovena prozatímní československá vláda. Ta potom
18. října 1918 vyhlásila ve Washingtonské deklaraci
samostatnost Československa. Do vlasti se Masaryk
vrátil už jako v nepřítomnosti zvolený československý prezident. Bylo mu 68 let.
Vyvstal před ním nelehký úkol zformování nového státu. Byl stoupencem republikánského zřízení
a stát chtěl nasměrovat k západním mocnostem.
Jeho hlavním spojencem se stala Francie. Do politického života zasahoval Masaryk poměrně často a
aktivně. I v nelehké poválečné době, kdy přibývalo
nejen hospodářských problémů a mnohé státy se
klonily k totalitárním režimům, se československému prezidentovi podařilo v zemi zachovat demokracii.
Masaryk byl po roce 1918 zvolen prezidentem
ještě třikrát, naposledy v roce 1934. Hned následujícího roku ale s ohledem na svůj zdravotní stav
abdikoval. Přesunul se na zámek v Lánech, kde 14.
září 1937 zemřel. Jeho pohřeb se konal tamtéž o
týden později.

8

05

ŽELECHOVICKÝ

2018

MISIJNÍ JARMARK PERKUSE, SVAHILŠTINA, PUNČ,...
Perkuse, svahilština, punč, skauti, kytara,
mladí hasiči, policie a kůň v kostele.
Ptáte se, jak toto může spolu souviset? Úplně
jednoduše. Tohle všechno se teď 21. října stalo
součástí takzvané misijní neděle.
Už po páté se Želechovice zapojily do celosvětového projektu, nazvaného právě Misijní
neděle, kdy se ve spoustě zemí pořádají sbírky
pro chudé a potřebné lidi všech kontinentů.
V mnoha městech a vesnicích se spolu s tím organizují jarmarky, besedy, koncerty, promítání
filmů nebo divadla.
V naší obci se stává tradicí, že ke konci září
začnou děti ve scholičce vyrábět o sto šest,
a některou sobotu se pak mají možnost přidat k tvoření i rodiče a všichni, kdo mají zájem
a jsou kreativní. Letos byla možnost se v rámci
příprav na misijní jarmark naučit například malovat na hedvábí, zdobit svíčky ubrouskovou
technikou nebo psát inkoustem a tuší.
Co bylo ale vůbec nejlepší, že se k jarmarku
připojili mladí hasiči a skauti. To se také hodilo
k tématu misijní neděle, kterým bylo “Povolání
pomáhající lidem”. Děti se v duchu tohoto námětu převlékly za hasiče, lékaře, učitele nebo
kuchaře, a proto jste mohli v kostele potkat třeba policistu i s jeho koněm, nebo malou roztomilou řeholní sestru.

Pan farář nezůstal pozadu, ovšem místo
kostýmu se vybavil třemi mapami, z nichž jedna byla větší než on, a ukazoval dětem, kde
ve světě pomáhají mladí lidé z České republiky.
Vyzval taky jednu z nejmenších, Sisi, aby našla
na mapě místo, kde mají za úkol dělat radost
lidem samotné děti – možná vás to už napadlo - opravdu tady v Želechovicích, v Lípě, třeba
i tím krásným zpěvem, který při mši zazněl. Naši
zpěváčci se totiž naučili a za doprovodu velké
scholy a bubeníka pana Krče zazpívali hned
na začátku mše známou svahilskou píseň Baba
yetu (což v češtině znamená otče náš) od Tina
Christophera. Svahilština a africké bubny zaznívaly celou mši, po níž následoval misijní
jarmark.
Venku již od půl osmé stály nachystané stánky s výrobky a dobrotami, ke kterým se teď
rozešel dav lidí vycházejících z kostela. Byly
zde svíčky, vánoční ozdoby, náramky přežití, desátkové náramky, záložky, citáty, malované kamínky, hedvábí, perníčky a naušnice
od scholičky, kalendáře, nafukovací balonky
a další předměty z centra papežského misijního díla, dřevěné svícny, vázičky, korálkové náramky a lapače snů od hasičů, čaj, káva, muffiny
a sladkosti od skautů a spousta koláčků, rolád,
frgálů, pagáčků, trubiček, marmelád, zavařenin, sušených jablek, punče a dalších pochutin
nebo také háčkovaní plyšáčci a taštičky od dalších ochotníků. Ačkoli se na začátku zdálo, že
celou akci nám překazí vítr, počasí se najednou
umoudřilo a foukat nakonec začalo až s posledním odneseným ubrusem. Ve stáncích nechyběli vysmátí malí prodavači a zpívající skauti s kytarou. Dobrá nálada a radost všechny, kdo

se aspoň na chvilku zastavili, tak zahřívala, že
jedna mladá účastnice
Ája prohlásila: “Mně je
horko, já bych si dala
aj zmrzlinu!” Ať už to
zahřátí způsobovala
přátelská
atmosféra
nebo punč a slivovice,
každopádně si na příště píšeme: ukuchtit
zmrzlinu!
Celkem se na jarmarku vybralo 13 000 Kč.
Tímto děkujeme naprosto všem, kdo se
jakkoli zapojili (a že vás
bylo!) - od zdobení kostela přes přípravy, nácviky a přítomnost zrovna tam, kde bylo potřeba, po účast a nadšení
na samotné akci - a děkujeme obci za půjčení

stánků, stolů, lavic i prostor na úřadě. Díky též
všem, kdo přijít nemohli, ale mysleli na nás
a podpořili nás - my o vás víme a posíláme vám
stejný hřejivý pocit, jaký jsme v neděli zažili.
Marta Sýkorová
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SKAUTI

Co se děje u skautů? V tomto čase hlavně
probíhají pravidelné schůzky družinek jednou
týdně. Rebelky se schází každé pondělí, Brontosauři ve čtvrtek, taktéž Bobříci a také nová
družinka světlušek ( holky od 7-10 let, zde
máme ještě volná místa, tak kdo by měl doma
odvážné děvče pro skautování, ať se spojí tel.
737 553 720 a informuje se ).
Zápis od Rebelek -

V čase podzimu jsme stihli cyklovýlet. Sešli
jsme se 22.9. u Jednoty a na kolech vyrazili do Otrokovic na Štěrkáč, účast byla velká ( Kvítko, Indy,

Cvrček, Křeček, Bloček, Kůstka, Hvězda a Hela),
přijel i Choroš a Blik. Sice počasí nebylo nejteplejší, ale i přesto se Kůstka, Hvězda, Cvrček, Bloček
a Hela nedali odradit a přeplavali Štěrkáč. Celkem
jsme najeli 50 km a pro velký úspěch na jaře podnikneme další již druhý větší cyklovýlet. Dalším
již tradičním zpestřením schůzky bylo aranžování
květin a podzimních přírodnin. Jak to dopadlo,

posuďte sami. Rebelky se také zapojily 21.10.
do misijní neděle, prodávaly na jarmarku u kostela nechystané balíčky kávy, čaje, bonbónů a utržené peníze věnovaly na misijní díla. Všechny
Rebelky se nemohou dočkat akce - Nákupní horečka v Brně, kdy vyrazí na předvánoční nákupy.
Mladší skautíci podnikali výlety do krásně
zbarvené podzimní přírody. Brontosauři si
tradičně vyrobili zvířátka z kaštanů
i
žaludů.
Irbisi
byli
obhlédnout
chatu Kamčatku, kterou
nám chce zapůjčit majitel
k
našemu
skautování.
Přejeme
příjemné
podzimní
dny, těšíme
se, že se společně setkáme s vámi
na
akcích,
které organizujeme či se
na nich podílíme - Drakiáda 10.11.,
P o c h o d
broučků
9.11. a oslava 100.výročí republiky
v obci 28.10.
Za skautský oddíl Hela
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KONEC LÉTA A PODZIM U ROBINSONEK
radost.
Nejen,
že děti něco naučíme, ale i tou
aktivitou nakrmíme naše zvířata.
Děti v kroužku se
učí navázat vztah
s koněm, pečovat
o koně, a zvládat
jak
praktickou,
tak
teoretickou
výuku,
která
připravuje
dítě
na povinnosti, učí
je zodpovědnosti,
trpělivosti a pracovat v kolektivu.
Děti zvládají vše
kolem koní.
Velkým přínosem pro nás i pro
děti z kroužku byl
seminář s Oldou
Novákem. Tento
známý trenér nám
ukázal, jak doba
ve výcviku pokročila, dál nám
cenné rady a my
si toho nesmírně
vážíme. Bylo to
malé,
komorní
ale plodné. Zase
nás mnoho naučil
a vyvedl z omylu,
řekl nám, co se má
a co zase nemá
dělat při práci
s koňmi.
Začal nám školní rok, a tím i pravidelné aktivity,
kroužek „ Aktivity s koňmi“ pro děti od 6 do 15 let.
Kroužky jsou plně obsazené a my máme z toho

Nově k nám
začala docházet malá slečna, která má tak častou
a narůstající diagnózu - Autismus.

Marjánka k nám dochází na soukromé terapie
koněm. Vybrala si prvně kobylku Trišu a na konec
turnusu letního tábora si našla cestu k valachovi
Aslankovi. Od této chvíle, kdy si má vybrat, volí
Aslanka. Marjánku na terapiích u nás vždy doprovází maminka, která je i její asistentem. Každá lekce je jiná a jedinečná, její délka vždy závisí
od Marjánky. Na závěr terapeutické lekce Marjánka odmění koníka kýblem plným koňských dobrot (myšleno přiměřeně).
Prostřednictvím hippoterapie (terapie koněm)
a zooterapie (terapie všemi zvířaty), se podporuje
rozvoj verbální komunikace a motivuje dítě k aktivitě a rozvoji jeho osobnosti. Pravidelným kontaktem jak s koněm, tak jinými zvířaty z ranče, budujeme vzájemný vztah a respekt ke všemu živému.
Marjánka dělá pokroky a pomalými krůčky si
osvojuje kontakt s koňmi i jinými zvířaty, která
chováme na ranči. Je velmi učenlivá a všichni
doufáme, že do budoucna zvládne i samostatnou
jízdu na koni.
NEMLUVÍM A LIDSKÁ ŘEČ JE PRO MĚ ZAČAROVANÝ SHLUK ZVUKŮ
OBČAS MĚ NEPOSLOUCHAJÍ MOJE RUCE, NOHY,
HLAVA A JÁ SI PŘIPADÁM ,JAKO VĚZEŇ VE VLASTNÍM TĚLE
ŘÍKAJÍ MI, ŽE JSEM JINÁ A UKAZUJÍ JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT I KDYŽ VŮBEC NETUŠÍ, CO VIDÍ MOJE
OČI, CO SLYŠÍ MOJE UŠI, CO CÍTÍ MOJE SRDCE…
Dne 28.9.2018 se konal už tradičně Den na ranči. Byl to krásný den plný zážitků a radosti s našimi
zvířaty, která žiji na ranči. Zvládli jsme vše, co jsme
měli naplánované, a děti byly spokojené. Jsme
rádi, že takhle můžeme sloužit a dělat radost dětem a jejich rodičům. Den bez tabletu, mobilu,
televize a počítače. Počasí bylo jak vymalované
a koníci poslouchali. Děkujeme, že zase na chvíli
se naplnili naše paseky dětským smíchem. Těšíme
se v listopadu opět u nás.
Termíny jsou 16.-17.11.2018.
Přihlášky na e-mail:robinsonkyos@seznam.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODZIM V NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přišel podzim do zahrady, všechny barvy zamíchá, s každým lístkem vím si
rady, barvy na něj nadýchá. Školní rok jsme zahájili v nových prostorách MŠ. Děti
se adaptovaly velmi rychle. Nejmenší děti nastoupily do třídy Myšičky, starší děti
jsou v Sovičkách a do třídy Kočičky chodí předškoláci a odklad školní docházky.
Podzim jsme přivítali sbíráním jablíček, pečením štrůdlů, ochutnávkou podzimního ovoce a zeleniny.
Letošní krásné podzimní počasí děti nejraději trávily na školní zahradě, kde
nám pracovníci z obecního úřadu vystavili nové velké pískoviště. Děti tu mají
spoustu hraček. Čekáme však na zahradní domek, ve kterém si děti budou hrát,
protože stávající je pro tak velkou skupinu nedostačující. Prosíme také o nějaký
přístřešek na uskladnění větších aut, šlapadel, lopatek a jiných větších hraček.
26. 9. 2018 proběhlo divadelní představení Truhlík a Truhlička, děti se seznámily se základy stolování.
V pátek 5. 10. 2018 jsme se společně s dětmi vydali do ZOO ZLÍN, shlédli jsme
zazimovávání zvířátek, jejich veterinární ošetření a krmení.
Schůzka pro rodiče v MŠ proběhla 18. 10. 2018 v odpoledních hodinách
s přednáškou o logopedické prevenci a školní zralosti s Mgr. Simonou Bělohlávkovou. Občerstvení zajistila školní jídelna, děkujeme.
Pro velké nadšení a úspěch z minulého školního roku jsme se rozhodli zrealizovat projekt „Babičky čtou dětem“. Touto cestou, prosíme babičky a dědečky,
kteří rádi čtou, aby k nám zavítali. Těšíme se na společné čtení.
Ve čtvrtek 25. 10.2018 přišly děti do školky ve strašidelných kostýmech i paní
učitelky se převlékly za hodné čarodějnice. Prostory mateřské školy byly vyzdo-

beny svítícími vydlabanými dýněmi, netopýry a černými kocoury a mohl začít
strašidelný bál, který se prolínal všemi aktivitami až do odpoledne.
Přejeme Vám krásné slunečné podzimní dny plné pohody a radosti.
Adéla Bobálová, Eva Hurtová, Andrea Kolářová a Kamila Macíková
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DIVADLO NEJMLADŠÍHO
DIVÁKA NA 1. STUPNI ZŠ
V letošním školním roce nás mile překvapil nebývalý zájem o divadelní představení pro děti na 1.
stupni. Do divadla se přihlásilo 114 dětí, což je rekordní počet naší školy, ale i překvapivé číslo pro
Městské divadlo Zlín.
První - Jů a Hele: Veselá pouť- jsme zhlédli ve čtvrtek 18.10. Další představení Dobrodružství Hastrmana Tatrmana nás čeká 22. listopadu.
Dále se můžeme těšit na Sněhovou královnu
a Královnu Koloběžku I.
Návštěva divadla je vždy pro děti pěkným zážitkem. Současně se učí i společenskému chování,
k němuž patří sváteční oblečení, procházení se
po chodbách divadla, nákup sladkostí v bufetu, potlesk za herecké výkony. Toto všechno je důležitou
součástí společenského života, který děti návštěvami divadla poznávají.
Všem dětem přejeme krásné kulturní zážitky.
Mgr. Eva Pekařová
JABKOBRANÍ – MOŠTOVÁNÍ
Letošní září jsme si zpestřili přísunem čerstvých
vitamínů. Díky požehnané (nad)úrodě na všech stromech školní zahrady jsme si dopřáli zaručeně čerstvý a lahodný jablečný mošt.
Za dva dny se u altánku vystřídaly všechny třídy
a všichni žáci přiložili ruku k dílu: sbírali, umývali, třídili a poté pod dozorem deváťáků a pana školníka
také drtili a lisovali červená, žlutá, zelená jablíčka
do skupenství kapalného.
Počasí nám přálo, „sadaři“ měli za odměnu nejen
dávku vitamínů, ale mnohdy také doznali značného
zrychlení pohybu, zvláště pokud se jednalo o přesun
ze třídy na toaletu – mošt z těla opravdu vyžene všelicos…
Všichni jsme sice přišli o nějakou tu hodinu, ale
ne každý si může zkusit práci s lisem. A kus dobrého
díla a dobré nálady hned na začátku roku není k zahození… Doufejme, že školní zahrada bude nadále
v dobrém stavu, abychom moštování mohli zopakovat.
Mgr. Jana Hrubá
Mimořádný úspěch ve stolním tenisu

Naše škola pořádala ve dnech 17.10. a 24.10.
v rámci Asociace školních sportovních klubů okresní kolo ve stolním tenisu. Obě kategorie tentokrát
slavily úspěch. Nejlepší hráčkou okresu se stala Kateřina Ďuláková, která mimo jiné sbírá zkušenosti
i na turnajích v zahraničí. /účast na ME ve Štrasburku/. Další úspěchy zaznamenala s českou reprezen-

2018

ZPRAVODAJ

05

13

tací /2. místo v mezinárodním turnaji družstev Satelit
Tour 2018, 3. místo ve čtyřhře na mistroství ČR/.
Tato mladičká hráčka jde příkladem svému bratrovi Michalovi, který se umístil ve stejné kategorii
chlapců na krásném 2. místě. Urputný boj v semifinále o každý bod sehrál Jakub Dvořák. Nakonec
v těsném výsledku postup do finále nevybojoval.
Po drobném zklamání se ale rychle vzpamatoval
a nakonec získané 3. místo bylo úspěchem.
Medailové příčky unikly sourozencům Churým
a Janu Vlčkovi.
MALÝ LACHTÁNEK

Plavání patří bezesporu ke zdravým sportům…
Dětem přináší radost, posiluje zdraví
a zlepšuje celkovou kondici. Naše děti vodu prostě milují!
Pravidelně si užívají velké zábavy a dobrodružství
v plaveckém bazénu v Luhačovicích, kde největším
lákadlem je zážitkový bazén s chrliči a tryskami, divoká řeka, otužují se v parní kabině nebo relaxují
v klidové zóně – whirpool.
Zájemci se mohou přihlásit u paní vychovatelky
Michaely Bařinové vždy ve vybraném termínu.
Tak hurá do vody!
Stopa – přírodovědně poznávací soutěž
V září jsme se s dětmi v I. a II. oddělení učili poznávat různé stopy zvířat. Zvídaví přírodovědci si porovnávali otisky domácích mazlíčků, hledali v encyklopediích i na internetu. Na závěr týdne jsme znalosti
prověřili v terénu, kde úkolem dětí bylo najít 10 stop
a určit, kterému zvířeti patři.
Michaela Bařinová a Hana Marková
TEAMBUILDING ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Vše začalo v pátek 12.10.
Po třetí vyučovací hodině jsme se všichni sešli
ve školní knihovně, kde probíhaly seznamovací aktivity. Vše bylo podáno zábavnou formou, takže jsme
se bavili. Po seznámení členů parlamentu jsme se

vydali na sokolovnu do Lípy, kde opět probíhaly zábavné hry a řada aktivit.
Následovala expedice PEAK (Positive, Excelent,

Aktive, Keen). Byli jsme rozděleni na 3 týmy. Tým
Sherlock Holmes, detektivové a Bulldogs (zločinci).
Expedice se konala na Janově hoře. Každá skupinka
vyrazila v jinou dobu, ale cíl byl jasný - dopadnout
zločince a otevřít sejf. Což se nám taky povedlo!
Celá cesta na Janovu horu byla zábavná a zajímavě
pojatá. Cestou nahoru jsme museli spolupracovat
a stopovat zločince. V průběhu cesty jsme měli čas
na poznání ostatních členů týmu. Na Janově hoře
jsme opékali špekáčky a měli se fajn.
Ve večerních hodinách jsme se společně vrátili
na sokolovnu. Všichni jsme se připravili na spaní, kooperativní aktivity a na skvělou večeři. Po večeři jsme
zhasli světla, pustili film a postupně jsme začali usínat.
Ráno po probuzení následovala meditativní rozcvička. Poté úžasná snídaně.
Po snídani jsme zpracovávali agendu žákovského
parlamentu, rozdělovali si jednotlivé role
a připravovali akční plán.
Před obědem jsme se rozpohybovali na fotbalovém hřišti. Po slavnostním obědě jsme mohli odpočívat a hrát různé hry dle libosti.
A poté začal důležitý bod programu. Začali jsme
přemýšlet o změnách,které se budeme během roku
snažit prosadit a věřte, že jich opravdu není málo.
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Každý z nás se zapojoval do diskuzí a uvědomili jsme
si, jak skvělý tým jsme vytvořili a co všechno spolu
dokážeme. Celý program skončil kolem 15:30.
Všechny nás to moc bavilo a věříme, že budeme

V novém školním roce 2018/2019 nás
velmi potěšil váš zájem o studium. Projevil
se velkým počtem nových žáků a radost
nám dělá také rozrůstající se cimbálové
i houslové oddělení. Novinkou letošního
školního roku je otevření třídy výtvarného
oboru pod vedením paní učitelky Renaty
Ambrůzové. Studium výtvarného oboru
je realizováno v předmětu Plošná tvorba
a Prostorová tvorba, které probíhají každý pátek formou tříhodinového bloku.
V případě zájmu jsme připraveni pro vás
od listopadu otevřít ještě druhou třídu výtvarného oboru. Velké oblibě se těší i přípravné studium v mateřské škole, které je
letos plně kapacitně obsazeno. Těšíme se
na vás na vánočních besídkách, které již
nyní začínáme pilně připravovat.

Základní umělecká škola Morava,s.r.o.
www.zusmoravazlin.cz
Facebook:
ZUŠ MORAVA – Želechovice n. Dř.

skvělý tým a že vás nezklameme!
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelce
Kovářové, Kábrtové a Oborné, ale nesmíme opomenout ani paní ředitelku, která se aktivně zapojovala.

Chtěli bychom poděkovat za to, že jste pro nás připravily tak skvělý program a trávily s námi svůj čas.
Děkujeme!!!
Hanička Ševčíková, 9.A
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VÝLET SENIORŮ DO HORNÍ LIDČE
Na konci minulého zájezdu jsme slíbili, že zorganizujeme ještě letos jeden půldenní výlet. Původně
jsme chtěli navštívit Liptálské slavnosti, avšak počasí
nám náš záměr překazilo, takže jsme nakonec našli náhradní řešení a myslím, že se nám to podařilo parádně.
Ve středu 26.9. 2018 v 9 hodin jsme nedočkavě
vyrazili směrem Horní Lideč navštívit mechanický
betlém, a to jsme nevěděli, jaký nádherný zážitek
nás čeká.
Ručně vyřezávaný betlém přibližuje návštěvníkovi
nejzajímavější historické momenty, zvyky a původní
řemesla v širokém okolí Horní Lidče na česko-slovenském pomezí. Betlémská scéna je umístěna na ploše
170 m2, z toho samotný betlém má plochu 50 m2. V
betlému najdete 230 figur včetně 75 pohyblivých a
více než 100 vyřezávaných staveb.
Výjimečnost betlému spočívá v tom, že do tělesa
betlému je zakomponována filmová postava poutníka jako průvodce našimi společnými dějinami. V průběhu projekce jsou osvětlovány jednotlivé skvosty
betlému, o kterých se v daném okamžiku ve filmu

hovoří. Podmanivá hudba včetně doprovodného
slova dotváří výjimečnou atmosféru betlémského
příběhu o narození ježíška. Při stavbě betlému byl
kladen velký důraz na vytvoření nejen unikátního a
zajímavého díla, ale především příjemné atmosféry,
která divákovi umožňuje prožít hluboký niterní zážitek. Tím je betlém charakteristický, mimořádný a
jedinečný.
Po projekci jsme plni dojmů zůstali sedět a paní
průvodkyně nám představila jednotlivé stavby betlému Zlínského a Trenčínského kraje, např. poutní místa
Svatý Hostýn, Velehrad, Skalku u Trenčína, Buchlovský, Broumovský a Trenčínský hrad, zámek v Buchlovicích a Bojnicích. Také jsme se dozvěděli, že projekt
Česko-slovenský betlém byl spolufinancován z prostředků EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
a že betlém po dobu více než jednoho roku vyřezávalo čtrnáct řezbářů z Čech, Moravy i Slovenska.
Potom jsme měli možnost prohlédnout si betlém
samostatně, nakoupit si pohlednice, papírové betlé-

BYLINKY KOLEM NÁS
Na základě nabídky Biomedika Praha Český červený kříž Želechovice n/Dř. uskutečnil dne 11.10.2018 na
obecním úřadu zdravotní přednášku o bylinkách a mastích na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka.
Lázeňský lektor a bylinkář ing. Štenbaur, spolupracovník farmacie Biomedika Praha, nás seznámil,
které bylinky je vhodné sbírat v různých ročních obdobích a jak je používat. Zdůraznil, že bylinky se s
léky nesnáší! Je vhodné si přečíst a informovat se o
bylinkách, na co konkrétně jsou a co léčí.
Také nás seznámil s některými bylinnými mastmi
k ošetření pokožky unavených nohou, otoky nohou
a na potlačení bolesti pohybového aparátu. Bylin-

né masti vyrábí Farmacie Biomedika Praha. Názorně nám ukázal vzorky tří druhů mastí, které jsme si
mohli vyzkoušet i případně koupit.
Zdravotní přednáška měla velký úspěch až na
to, že jsme v hodinovém limitu absolutně nestačili
prodiskutovat vše, co nás ještě zajímalo. Proto v roce
2019 bude naší snahou opět zdravotní přednášku
uskutečnit.
„Není na světě bylina, aby pro něco nebyla“.
Tento krásný text vyšel v bylinkovém stolním kalendáři pro rok 2019.
Jana Richterová,
předsedkyně MS ČČK,Želechovice n/Dř.

my, oplatky a jiné suvenýry.
Na památku jsme pořídili společnou fotografii
před budovou betlému a vydali se na zpáteční cestu, při které jsme se zastavili v Luhačovicích.
Luhačovice nás přivítaly sluníčkem a úžasnou
pohodou. Dvě a půl hodiny měli všichni na to, aby
si zašli na oběd, navštívili prameny, kolonádu, dali
si kávu, případně čokoládu v čokoládovně a hlavně
nakoupili vyhlášené luhačovické oplatky. O půl třetí
odpoledne jsme vyrazili na zpáteční cestu a za půl
hodiny jsme byli v Želechovicích. Dle ohlasu většiny
účastníků výletu se nám to podařilo, a to je pro nás
organizátory, kterými byli za ČČK Želechovice n/Dř
paní J. Richterová a J.Hurtová a za Klub seniorů Paseky paní B. Patáková největší odměna. Dále bychom
rádi poděkovali naši poslankyni paní PaeDr.Aleně
Gajdůškové za finanční příspěvek, díky kterému
jsme mohli tento bezvadný zájezd uskutečnit. Tak
snad příští rok opět něco zajímavého zorganizujeme
a budeme se těšit s Vámi všemi nashledanou.
Jindřiška Hurtová
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HASIČI ŽELECHOVICE
vickými a Lipskými Pasekami.
Při kontrole udaných míst
v kooperaci s profíky se však
toto neprokázalo a zřejmě
jen někdo někde něco pálil
a nenahlásil to. I to se bohužel
stává.
Hody
Třetí říjnovou sobotu jsme
již tradičně od rána chodili po obci s beranem a zvali
občany na večerní hodovou
zábavu se skupinou Kosovci. Ta probíhala od 20 hodin
do pozdních nočních hodin
a všichni přítomní se očividně
dobře bavili. Všem, kdo nám
během dne přispěli do kasičky či nachystali něco dobrého
k snědku či k doplnění tekutin, tímto děkujeme.
Co dále?
V následujících měsících
nás čekají zejména výroční
valné hromady okolních sborů včetně té naší, kde se bude
bilancovat nad uplynulou sezónou, dále pak tradiční akce
rozsvěcování vánočního stromu a v závěru roku, jako každý
rok, silvestrovský výšlap.
Za SDH Želechovice nad
Dřevnicí Petr Hrazdira a Michaela Gahurová
Mladí hasiči
S nástupem chladného počasí se pomalu začínáme přemísťovat do naší sborové klubovny. Zde v posledních týdnech probíhaly přípravy na podzimní
kolo Hry Plamen, kterého jsme se zúčastnili v sobotu
13. října 2018 v nedalekých Zádveřicích.
Jako první vybíhalo družstvo mladších žáků. Střelba ze vzduchovek se jim nepovedla zcela dle představ, ale na zbytku trasy to již bylo lepší. U starších
žáků proběhl celý závod o poznání lépe, ale střelbu
bude třeba dopilovat i zde. Vzhledem k tomu, že
spousta ze zúčastněných se tohoto druhu závodu
účastnila poprvé a do družstva mladších žáků jsme
na místě sháněli posilu, nevedli si naši mladí špatně. Zkusili něco jiného než požární útok a příště již
budou připraveni o poznání lépe a nervozita, která
před závodem panovala, zde příště nebude.
Neučí se však nejen naši mladí hasiči, ale i my,
dospělí. V září se konalo školení vedoucích mládeže,
kterého se někteří z nás zúčastnili. Trvalo celkem 3
dny, ale dělilo se pro ty, kteří již nějaké zkušenosti
mají a na úplné nováčky. Ti ostřílenější se účastnili
jen jeden den, kdy jsme si prošli všechna stanoviště
ZPV a dráhu pro útok CTIF. Večer byl pak čas věnován organizačním záležitostem a někteří ještě absolvovali písemný test, jednak pro obnovení platnosti
statutu vedoucího mládeže, ale také pro zvýšení
kvalifikace na II. stupeň. Pátek a sobota pak byly
zaměřeny na nováčky. Tito měli venkovní program
stejný jako skupina ve čtvrtek, avšak teoretická část
byla daleko obsáhlejší, proto i celkové školení probíhalo déle. Za náš sbor získal titul instruktora Kryštof
Balajka a Ivana Hrazdirová pak titul vedoucí mládeže
II. stupně.
V následujících měsících nás čeká účast na několika uzlovacích soutěžích, společné výlety a jiné

aktivity. Na jaře se pak
chystáme na společný
víkend na Rusavu.
Lákalo by tě stát
se také mladým hasičem? Neváhej a přijď
mezi nás! Scházíme
se pravidelně každý
pátek v 16:30 na zbrojnici (budova mateřské
školy v Lužkovicích).
Pokud je ti 6-14 let
a máš chuť se naučit
něco nového, neváhej
a přijď mezi nás.
Ivana Hrazdirová,
vedoucí mladých hasičů
Výjezdová jednotka
V uplynulém období vyjela jednotka
hned ke třem požárům. Prvním byl požár
střechy
rodinného
domu na Želechovicích Pasekách, kde se
včasným zásahem majitelů domu podařilo
škody minimalizovat.
Druhým výjezdem byl
požár chatky na nedalekém Provodově, kde
oheň v podstatě toto
stavení úplně zničil.
Zatím poslední výjezd
byl k nahlášenému požáru travního porostu
někde mezi Želecho-
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HASIČI ŽELECHOVICE PASEKY
Družstvo mladých hasičů vzniklo v říjnu 2016. V roce
2017 se zúčastnilo několika soutěží v okolí. V letošním roce už se zúčastnili celkem 14 soutěží, včetně
jarní části okresní hry Plamen. Soutěžní sezónu začali 4. února na uzlovací soutěži v Jaroslavicích. Je to
soutěž jednotlivců.
Ve vázání čtyř uzlů na čas. 4. místo Nela Hlavičková,
12. místo Kateřina Koutňáková, 13. místo Petr Jurčák
7.4. to byl „Štípský beránek“ v Závodu požárnické
všestrannosti 5-ti členných hlídek. Mladší žáci obsadili 11. místo z 28 hlídek a starší žáci 17. místo z 27
hlídek.
12. 5.okrsková soutěž na Klečůvce
Tam naši mladší žáci vyhráli, když byli nejrychlejší
v obou disciplínách. Starší žáci v jedné disciplíně byli
4. a v jedné vyhráli, celkově to bylo 3. místo.
19. 5. okresní kolo hry Plamen – Otrokovice
Jarní část obsahovala 4 disciplíny. Po celkovém hodnocení se náš kolektiv umístil na 15. místě.
16. 6. pohárová soutěž v Želechovicích
Naši mladší žáci vybojovali 6. místo z 13 družstev
a starší žáci 10.místo z 18 družstev.
24. 6. pohárová soutěž v Pozlovicích
Tentokrát byli mladší žáci na 10. místě z 18 družstev.
Starší žáci obsadili 6.místo z 25 družstev.
30. 6. pohárová soutěž na Veselé
Tady naši mladí hasiči zabojovali a bylo z toho
u mladších žáků 6. místo z 15 družstev. A u starších
žáků 5.místo z 18 družstev.
7. 7. pohárová soutěž na Hrobicích
mladší žáci – 2. místo z 9 družstev, starší žáci – 5. mís-

to z 9 družstev.
21.7. pohárová soutěž v Lípě
Zde skončili naši mladší žáci na 3. místě
a starší žáci poprvé vyhráli.
4. 8. pohárová soutěž na Pasekách
Na naší soutěži se chtěla předvést nejen domácí družstva mužů a žen, ale
byla to i motivace pro naši nastávající
generaci. A to se myslím podařilo. Před
plným areálem diváků i rodičů obsadili
mladší žáci 3. místo z 6 družstev s časem 19:72vt a starší žáci tuto prestižní soutěž z 8 družstev vyhráli se svým
dosud nejlepším časem 15,37 sekundy.
1. 9. pohárová soutěž v Neubuzi
Po startu vyběhl závodník ke stolečku,
kde leželo 5 sirek a zavřená krabička
od sirek. Tu musel oběma rukama otevřít a pak už jen jednou rukou naskládat sirky do krabičky a zavřít. Pak utíkal ke zvonku,
který zapnul a vystartoval zbytek družstva. Tento
úkol nás stál spoustu času a přesto, že útok starších
byl dobrý, nakonec stačil jen na 9. místo. Mladším to
sedlo taky dobře, až do výstřiku z proudnice, kde se
proudaři vytrhla proudnice z ruky a bylo z toho 16.
místo.
8. 9. pohárová soutěž v Ludkovicích
Tady si to naše obě družsta vyhahradila:
starší žáci – 2.místo z 11 družstev čas 18,33 s
mladší žáci – 2.místo z 9 družstev čas 17,28 s
Odpoledne ještě měli na Pasekách od svých vedoucích různé sportovní aktivity, jako např. vědomostní
stezka dlouhá 2km, hra na louce, noční stezka od-

vahy a poté spaní na sále. Ráno je vedoucí rozvezl
domů. Bylo to loučení se s prázdninami.
23. 9. pohárová soutěž ve Vlachovicích
Byla to letošní poslední pohárová soutěž. Podařilo
se sestavit jenom družstvo starších žáků. Ti skončili
na 2. místě z 5-ti družstev s časem 18,19 s. Kromě
soutěží uspořádali 13. dubna brigádu na úklid Pasek
a taky se zúčastňovali brigád na úklid areálu okolo
nové klubovny. Je to velký kus práce jak mladých hasičů, tak hlavně vedoucích, Roberta Chmely a Karolíny Vávrové. Za to jim patří velké poděkování. Kaňkou
na jejich letošní činnosti je neúčast na podzimní části okresního kola Plamene. Možná je to náročností
dvou disciplín nebo náročným letním programem.
Časta Zdeněk
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ÚRYVKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
PRVNÍ DNY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V ŽELECHOVICÍCH
V této době si všichni připomínáme vznik
samostatné Československé republiky.
V televizním zpravodajství, novinách i dalších médiích se dozvídáme řadu informací
o konci války, rozpadu Rakouska-Uherska
a politických událostech souvisejících se založením nového státu. Povězme si však, jak
tyto dny prožívali naši předkové v Želechovicích.
Vojenský konflikt, který měl dle představ
hlavních aktérů během několika měsíců
vyřešit nastřádané mezinárodní napětí, se
proměnil ve čtyřletou zákopovou válku
a utrpení s nejasným rozuzlením. Již na počátku roku 1918, přestože nikdo ještě přesně
nevěděl, kdy a jak bude celá tato epocha završena, začalo přece jen obyvatelstvo spatřovat světlo na konci tunelu a tušit blížící se
ukončení celé tragédie. I ze starých zápisů
z této doby je cítit vzrůstající vzdor vůči orgánům moci. Vznikaly a rozšiřovaly se zahraniční legie, obyvatelstvo chránilo vojenské
zběhy - tzv. „zelené kádry“ a společností se
stále více nesla protirakouská a protihabsburská nálada. Například v naší farní kronice
se dočítáme: „Rok 1918 se vleče stále a nevíme a nesníme, co nám přinese doba nová.
Vše se snaží, by jedenkráte jsme se přiblížili
konci krvavého světového dramatu. Červánky probleskují, jen sem tam proslýcháme
a čteme, že se připravuje doba osvobození
našeho slovanského národa po hrozném
třístiletém ujařmení našich toužebných
snah…“
K naplnění tohoto snu došlo 28.října.
Nově vyhlášenou republiku zaplavila vlna
nadšení a bouřlivých oslav. I v Želechovicích
byl nejbližší neděli zorganizován bohatý duchovní, politický i lidový program. Citujme
opět z farní kroniky: „Tak i u nás v naší rozsáhlé farnosti všechno obyvatelstvo oslavilo
tento rozhodný okamžik velmi slavnostním,
společným a jednotným způsobem. Na poděkování byla stanovena 24. neděle po Svatém Duchu, dne 3.listopadu 1918. V sobotu
bylo navečer vyzváněno, prapory v různých
našich slovanských barvách byly ozdobeny
kostel, škola a ostatní domy. V neděli po 9.
hodině ranní přicházely spolky, školy s dítkami a slavnými sbory učitelskými doprovázeny hudbou, všichni ozdobeni trikolorami
slovanskými a praporky…“. Po ukončení duchovního programu zazpívali občané společně v kostele národní hymnu Kde domov
můj. Oslavy pak pokračovaly v lidovém duchu ve škole i v ulicích. Téhož dne se sešel
také obecní výbor (dnes nazývaný zastupitelstvem), kde za nemocného starostu
Františka Motýla pronesl slavnostní projev

tajemník a řídící učitel Cyril Horák. Projev je
takto zaznamenán v Želechovické kronice:
„Slavný obecní výbore obce Želechovic!
Odvěký náš sen stal se skutkem. Náš vytoužený československý stát vstoupil dnem
28.října 1918 v řadu kulturních národů světa.
V nejčistším blahu oslavila část občanstva ten
blahý okamžik krásnou slavností již 29.října
t.r., dnes pak dopoledne veškeren lid oslavil
jej důstojně v kostele, prose Boha o požehnání
pro naši novou drahou vlast, pro nynější její lid
a též pro naše potomstvo.
Znovu zrodil se náš stát československý. Co
mu dáme do vínku? Což jiného jak lásku a opět
lásku k té posvátné hroudě a navzájem k sobě.
S hlubokou vděčností vzpomenouti musíme
všech našich vůdců a vojínů, kteří s nasazením
zdraví, života a též i obětováním své krve stát
náš československý znovu vzkřísili. I prosím,
aby celý obecní výbor provolal těmto slavným
a zasloužilým vojínům hlučné trojnásobné
Sláva, Na zdar!“
Na závěr byl odsouhlasen příspěvek
na Národní divadlo v Brně a konstatována
vůle podporovat do budoucna finančně
i další zájmy státu a národa.
V létě následujícího roku proběhly první
komunální volby po osamostatnění.
Do 15-členného výboru bylo v Želechovicích zvoleno 8 sociálních demokratů, 5
lidovců a 2 agrárníci. Starostou se stal Jan
Verner z č.p. 2 (soc. dem.) a jeho náměstkem
lidovec Antonín Doležel z č. p. 42.
Na památku obětí 1. světové války a vznik
samostatného Československa prosadil
místní spolek – Národní jednota vybudovat
na návsi pomník padlým. Autorem díla z hořického pískovce byl místní rodák, sochař
František Svoboda, toho času kamenický
mistr v Praze, který práci provedl jen za režijní náklady. Pomníku vévodí český lev mající
u nohou roztržené okovy a pod ním umírající legionář. Po stranách jsou vytesána jména padlých hrdinů z Želechovic a Lužkovic.
Vpředu byl nápis „Padlým za vlast v cizích
službách 1914-1918, který však byl později
přetesán jmény místních obětí 2. světové války. Již tady se však začaly projevovat
neshody. Obecní zastupitelstvo Želechovic
přispělo částkou 1 000 Kč, zatímco Lužkovjané příspěvek podmínili skutečností, aby
součástí pomníku byl i kříž.
To Národní jednota zamítla a jak uvádí
F. Filipi ve svém spise Želechovice – můj
domov, z Lužkovic tedy finanční dar nedoputoval. Podobně byly matky a vdovy padlých vojáků pobouřeny divokými oslavami

při slavnostním odhalení pomníku 10. října
1920. Navzdory programu Národní jednoty
prosadily zádušní mši a pietní vzpomínku
za své zemřelé. Oficiálním programem však
byla řada projevů u pomníku, následovala
taneční zábava
na louce u papírny a několik podnapilých
vandalů se pak v noci dopouštělo výtržností
na návsi.
Jinak se ovšem již samostatná republika
ubírala přes všechny rozpory a počáteční
problémy vlastním demokratickým vývojem. V Želechovicích ve 20. letech působila
řada spolků – Hasiči, Národní Jednota, Sokol, Orel, Odbočka legionářů, náboženské
spolky,
2 peněžní ústavy – Občanská záložna
u Březíků a Rolnická zádruha u Motýlů aj.
Při sčítání v roce 1921 bylo zjištěno ve 167
domech 982 obyvatel (z toho 972 Čechů, 2
Němci a 8 lidí jiných národností). Zástavba se
v následujících letech rozrůstala i do okrajových částí obce, docházelo k rozvoji živností
a podnikání.
Doba to přesto jistě nebyla snadná. Obyvatelstvo se muselo potýkat s důsledky
epidemií - španělské chřipky, spalniček
i černého kašle. Neduhy počasí rovněž vážně zkomplikovaly život na úrodě závislých
rolníků. V letech 1919 a 1924 přišly povodně, které poničily mosty, pobořily několik
domů a z polí odnesly kopky sena i úrodu,
o deset let později přišly opakovaně arktické mrazy (v roce 1929 až -35°C). Léto 1921
bylo zase mimořádně suché s nedostatkem
sena a zemědělských plodin, vyschly místní
potoky a mlýnské náhony, čímž bylo na čas
znemožněno mletí obilí. Hasiči měli každou
noc protipožární pohotovost a obyvatelstvu
nařízeno mít u domů v nádobách vodu pro
případ ohně.
Přesto je možno období 1. republiky
právem nazvat jedním z nejsvobodnějších
v naší historii. Na jeho dobrou tradici je možno v mnohém navázat a vznik samostatné
Československé republiky před 100 lety si
jistě zaslouží důstojné připomenutí.
Pavel HURTA

Použitá literatura:
VYCHODIL, J. a násl.: Pamětní kniha farnosti želechovské u Zlína, 1898-1937
Pamětní kniha obce Želechovic, díl I., 19141937
FILIPI, F.: Želechovice-můj domov, 1959
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JUBILANTI V NAŠÍ OBCI ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2018
Zdenka Šťastová

97 let

František Zábojník

70 let

Anna Bližňáková

92 let

Ludmila Chmelová

65 let

Miloš Obal

85 let

Mária Mudráková

65 let

Jiřina Chytilová

80 let

Helena Čechmánková

65 let

Josef Trčka

75 let

Anna Machalová

65 let

Ludmila Kučerová

75 let

Vladimír Machala

65 let

Jan Valla

75 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Upozornění: Kdo si nepřeje být uváděn v rubrice jubilanti, nahlaste svůj nesouhlas na obecním úřadě.

AKCE V OBCI
6.-7.11.2018

sběr starého papíru ve škole

škola

pochod broučků – sraz u Jednoty

obec

9. 11. 2018

17:00

10. 11. 2018

8:00-11:00 svoz mobilního odpadu i nebezpečného

obec, Paseky u Eposu

10. 11. 2018

16:00

DRAKIÁDA

obec

svoz plastů

obec

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce

oú

12. 11. 2018
21. 11. 2018

15:00

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Akce bude probíhat
před Jednotou
V PROSTORÁCH PŘED OBCHODEM JEDNOTA V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ

1. 12. 2018
14:00

1. 12. 2018
8.12.2018

15:00

9. 12. 2018
10. 12. 2018

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA PASEKÁCH

obec

Mikulášský karneval

sokolovna

adventní neděle ve škole

zš

svoz plastů

obec

Po obci jsou na sběrných místech umístěny nové nádoby na separovaný odpad. Prosíme občany, aby odpad ukládali výhradně do
nádob a nenechávali ho vedle kontejnerů. Ponechání odpadu vedle nádoby je znečišťováním veřejného prostranství.

SVOZY ODPADU V ROCE 2018
SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

SÁČKOVÝ
SVOZ
PLASTŮ
1X MĚSÍČNĚ

11. 5.

18. 5.

25. 5.

1. 6.

8. 6.

15. 6.

22. 6.

29. 6.

6. 7.

13. 7.

20. 7.

27. 7.

3. 8.

10. 8.

17. 8.

24. 8.

31. 8.

7. 9.

14. 9.

21. 9.

28. 9.

5. 10.

12. 10.

19. 10.

26. 10.

2. 11.

9. 11.

16. 11.

23. 11.

30. 11.

7. 12.

14. 12.

21. 12.

29. 12.

15. 1.

12. 2.

12. 3.

16. 4.

14. 5.

11. 6.

16. 7.

13. 8.

10. 9.

13. 10.

12. 11.

10. 12.

Nebezpečný odpad svozy
Mobilní svozy

21. 4.

Svoz plastů v letošním roce přesunut na vybraná PONDĚLÍ

16. 6.

3. 11.
16. 6.

8. 9.

3. 11.

PLACENÁ INZERCE

